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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sra. Presidenta, Jaume Fernández substitueix José Torres.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sra. Presidenta, Pilar Sansó substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les preguntes RGE núm. 7883, 7865, 7877, 7878, 7881,
7882, 7868, 7879, 7880, 7867, 7869 i 7870/12. 

Assisteix a la sessió el Sr. José Manuel Ruiz Rivero, director
de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
acompanyat de la Sra. Mar Adrián Cortell, directora d’IB3
Televisió i del Sr. Xavier Muntaner Roca, director d’IB3 Ràdio.

1) Pregunta RGE núm. 7883/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa Maria Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contracte amb l'Institut d'Estudis
Baleàrics.

Per formular la primera pregunta RGE núm. 7883/12,
relativa a contracte amb l’Institut d’Estudis Baleàrics, intervé la
diputada del Grup Parlamentari Popular Sra. Rosa Maria Bauzá
i Colom.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. En primer lloc i en nom del Grup Parlamentari
Popular, vull donar la benvinguda al Sr. Ruiz Rivero i a tot el
seu equip.

Ens consta que el passat 21 d’agost es va firmar el conveni
de colAlaboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears. Sabem que una de les
finalitats de l’Institut d’Estudis Baleàrics és el foment dels usos
socials de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com
ara el doblatge de pelAlícules, l’emissió radiofònica i televisiva
i la presència del català en la premsa, en el món judicial i
empresarial i en tots els àmbits de la vida diària. 

Per tant, l’ens públic de radiotelevisió com a tal, amb la
firma d’aquest conveni, demostra especial interès a impulsar la
identitat pròpia de les Illes, la seva cultura i la seva llengua.
Interès que no va deixar de ser tal, quan per qüestions de tipus
econòmica es va veure amb la necessitat de l’emissió de
pelAlícules en castellà, fet que fou demagògicament criticat pels
partits de l’oposició i que per altra banda va tenir una important
acceptació per part de l’audiència. Manifest així, amb la firma
d’aquest conveni, l’interès per garantir la correcció lingüística
de la programació d’IB3 Ràdio i d’IB3 Televisió. 

Per tot això, voldria demanar-li quins són els objectius
concrets i quins són els compromisos que ha adquirit l’ens de
radiotelevisió amb la signatura del contracte amb l’Institut
d’Estudis Baleàrics? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no aprofundiré amb els
arguments que vostè ha exposat, perquè crec que són evidents
i tornar reincidir-hi no és necessari. Però sí m’agradaria fer un
parell de pinzellades sobre aquest conveni firmat amb l’Institut
d’Estudis Baleàrics, en data com vostè ha dit, de 21 d’agost,
amb el seu responsable, el seu president, conseller d’Educació
de la nostra comunitat, i que consisteix fonamentalment en
l’aprovació de tres beques de formació per part d’aquest institut,
per desenvolupar tasques d’assessorament lingüístic en el nostre
ens, és a dir, a la ràdio, a la televisió i a la nostra pàgina web,
amb una dedicació de 25 hores setmanals cada una d’aquestes
beques convocades, amb una retribució variable que serà de
1.100 o 400 euros, segons que els becaris siguin llicenciats o
siguin estudiants. En cas de llicenciats evidentment serien 1.100
euros i en el cas d’estudiants serien 400.

La durada d’aquest conveni serà fins a dia 31 d’octubre de
l’any 2013 i entrarà en vigor dia 1 de novembre d’enguany. Jo
crec que l’objectiu de la firma d’aquest conveni és evident,
independentment del que vostè hagi contant, que efectivament
és així. El que entenem és que hem de donar compliment a la
correcció lingüística en els nostres mitjans audiovisuals perquè
això és clau, a més tenint en compte que nosaltres som referents
audiovisuals a la nostra comunitat. No podem deixar de
pronunciar o escriure amb errors, ja que això ens passaria
factura, torn insistir, perquè som referents a la nostra comunitat.

Independentment d’això, és cert que també hi ha una petició
d’aquest parlament, en data de maig d’enguany, allà on se’ns
demana que se restableixi el mecanisme, ho llegiré literalment:
“restablir els mecanismes de correcció de català a IB3 televisió
o ràdio, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries
existents”. Idò justament el que feim és això, afortunadament
des de la conselleria i l’institut varen atendre la nostra petició
per intentar complir això. I bé, la resposta va ser immediata i es
va preparar, es va convocar i es va redactar aquest concurs per
a aquests tres becaris, afortunadament a dia d’avui, això serà un
fet en data de primer de novembre i podrem gaudir de la
garantia que tenim una correcció lingüística així com toca i
evidentment la participació d’aquestes tres persones que ens
durà evidentment a aquesta tranquilAlitat. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

2) Pregunta RGE núm. 7865/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
internalització de serveis.

Per formular la segona pregunta RGE núm. 7865/12, relativa
a internalització dels serveis, intervé el diputat del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
Sr. Gabriel Barceló i Milta.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot saludar el director
d’IB3 i l’equip que l’acompanya. La Llei de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balear, de 30 de desembre de 2010,
diu a l’article 2.5: “la funció de servei públic comporta que els
serveis informatius siguin elaborats per professionals de la
informació de caràcter laboral, que formin part del personal
propi de l’ens i que quedin sota la seva responsabilitat. Aquest
personal ha d’actuar d’acord amb el criteri d’independència
professional i amb la norma que distingeix i separa de manera
perceptible la informació de l’opinió”. Això és el que diu
l’article 2.5 d’aquesta llei que -vull recordar- es va aprovar per
unanimitat de tots els grups parlamentaris després d’unes
intenses negociacions i se va consensuar entre tots. Per tant, va
ser acceptat per part de tots els grups a finals de la passada
legislatura.

Bé, és evident que un any després de l’actual legislatura, no
s’ha avançat gens en aquest article. I ara tenim l’esborrany de la
Llei audiovisual de les Illes Balears, que ha presentat el Govern
de les Illes Balears, on precisament la disposició addicional
única en el primer punt proposa la supressió d’aquest punt
cinquè de l’article 2 que jo he esmentat abans.

Per tant, voldríem saber quines són les intencions de la
direcció d’IB3?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Si li he de ser
franc, Sr. Diputat, no està dins les nostres prioritats a curt
termini modificar aquesta organització que tenim a dia d’avui,
estic parlant de temes d’internalització, externalització, crec que
som en una situació bona, correcta, crec que s’ajusta a la llei el
que vostè ha llegit, i no tenim intenció a curt termini de fer
modificacions en aquest sentit, perquè ens trobam còmodes i
pensam que l’eficàcia és correcta.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té torn de la paraula el Sr. Biel Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Permeti’m que li esmenti una qüestió. No es tracta de la
intenció que tengui la direcció d’IB3, sinó del que marca la llei.
És a dir, jo crec que les lleis estan per complir-se i és evident
que no hi ha intenció, no em ve de nou, perquè no s’ha donat
cap passa, entenc també que la situació econòmica actual
aconsellaria fer un estudi econòmic abans de costs, saber què
més ens convé, i nosaltres defensam evidentment que es podria
fer un internalització dels serveis informatius que fos
econòmicament viable. Estam convençuts que es podria fer.
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Per altra banda creim que aquesta situació respondria a allò
que marca la llei, que són aquests criteris d’independència
professional. Per a nosaltres el problema d’IB3, governi qui
governi, sempre ha estat un problema de criteris polítics. Creim
que hem d’aconseguir per a la viabilitat d’IB3 i perquè a la
llarga pugui continuar, aquesta independència professional i que
des del nostre punt de vista s’aconseguiria amb aquesta
internalització dels serveis informatius. Evidentment no
entrarem ara a valorar els criteris a l’hora de tenir en compte les
informacions i les notícies, en vàrem parlar fa un mes a la
passada la comissió de control. Jo li vaig exposar què pensava,
vostè em va respondre que evidentment no hi havia cap
ingerència política, però el que sí és cert és que darrerament la
deriva dels informatius, especialment els de la ràdio a
bàsicament successos i esports, pràcticament no existeix res
més, jo crec que no compleixen amb els requisits d’informació
que es demanen a la llei, la qual cosa no vol dir que no s’hagi
d’informar de successos i d’esports. Insistesc, és important, però
no han de ser prioritaris i els titulars més importants que pensam
nosaltres, des d’un punt de vista professional. Tot això -
insistesc-, crec que s’evitaria d’aquesta manera.

És evident, que el Govern ja ens ha marcat quina és la seva
intenció amb aquest esborrany, però és un esborrany que no
sabem encara quan vendrà al Parlament, si arribarà o no amb
aquest text, si es canviarà o no es canviarà. El que és cert és que
aquí hi ha una llei que s’ha de complir i que vostè ja ens
manifesta clarament que no té intenció de tirar endavant, ni
complir. Per tant, és lamentable i implica això, oblidar-se del
que diu la llei. Nosaltres insistim que creim que la
professionalització en aquest sentit d’IB3 seria absolutament
important per a la viabilitat de l’empresa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé
el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquí hi pot haver un debat,
nosaltres entenem que el compliment de la llei està garantit des
del moment en què els editors de la nostra televisió són els que
se’n cuiden, se responsabilitzen dels serveis informatius de la
casa. Vull dir que els editors són part de la plantilla de l’ens. Per
tant, sí que és veritat que hi ha una internalització del servei
feta, això ja és una realitat.

Però vull pensar que això no li ha de preocupar a vostè. A
més, vostè ha afegit aquí dades que són importants. Varen ser
vostès durant la seva etapa quan varen concursar aquests serveis
informatius, no vam ser nosaltres. Nosaltres l’únic que hem fet
és recollir allò que ja hi havia i estam d’acord amb aquest
funcionament. Però no m’imputi a mi coses que no són i que
vostès ja feien. Nosaltres ens vàrem trobar amb uns editors que
eren de la casa i amb uns redactors que venien via concurs.
Concurs que varen adjudicar vostès. Per tant, jo entenc que
aquest perfil quan parlam d’internalització i externalització, a
vostès també els anava bé. 

És veritat que la llei diu el que diu i vostè n’ha donat aquí
complida lectura, és cert. Però nosaltres hi estam dins aquests
supòsits. Els que se’n cuiden, els editors, són de la casa. Per
tant, està internalitzat en la seva justa mesura. Tal vegada els
agradaria que això fos més o menys, bé ho podem discutir. Però
no em demani a mi allò que vostès no han fet. Tal vegada
consideram que és correcte, amb això hi podem coincidir. Per
tant, massa dubtes no n’ha de tenir.

Després el que planteja sobre la internalització o
externalització, bé, vostè supòs que és coneixedor del debat que
hi ha a la resta de televisions autonòmiques del nostre país. No
és ni una ni dues, són totes les televisions les que aposten per
assegurar la seva supervivència mitjançant l’externalització de
serveis, absolutament totes, com a garantia que poden continuar
amb la seva feina. Totes, no n’hi ha cap ni una que faci el
contrari. Vostè em proposa el contrari. Jo crec que això és un
exercici d’irresponsabilitat, o realment de desconeixement de
com està el panorama a l’Estat. Evidentment, nosaltres
continuam amb aquest model, no incrementam ni la
internacionalització, ni l’externalització perquè pensam que això
està en la justa mesura a dia d’avui.

Per tant, jo crec que seria un exercici d’irresponsabilitat anar
a contra corrent, perquè no és el que diu la resta del món. I quan
dic la resta del món, dic també el sector audiovisual. M’ha
parlat de l’esborrany que encara no ha entrat en aquesta cambra,
l’esborrany de la Llei del sector audiovisual. I és cert que
elimina aquesta possibilitat que sigui personal de la casa.
Aquest esborrany està consensuat amb el sector, no és una
opinió meva. I el que fa és eliminar l’obligació, no m’obliga a
externalitzar, elimina l’obligació de què sigui personal de la
casa. Jo li dic a vostè i als que varen redactar aquest esborrany,
que aquest model funciona bé. Per tant, jo el defensaré. Si
qualcú em dóna arguments que si el canviam funcionarà millor,
en podem parlar i tal vegada arribam a un punt en comú. 

Però ho dubt i ho dubt perquè hem d’assumir riscs. És a dir,
això és un model que tenien vostès, que hem heretat nosaltres i
l’hem mantingut, per què hem d’assumir el risc? Per què hem de
baratar això? Jo crec que ara no estam per jugar amb aquestes
coses, mantenim-ho amb aquesta distribució privada pública i
tirem-lo endavant. Jo crec que la garantia és que això funciona
i quan una cosa funciona val més no tocar-la.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.
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3) Pregunta RGE núm. 7877/12, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contracte amb APAIB.

Per formular la tercera pregunta, RGE núm. 7877/12,
relativa a contracte amb APAIB, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. José Maria Camps i Buenaventura.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Ruiz i Rivero, benvingut a
aquesta Comissió de control d’IB3. Des de l’inici de legislatura
he sentit i he pogut comprovar dels responsables d’IB3, que
aquesta televisió ha de servir per fomentar i promoure el sector
audiovisual de Balears, tant pel que fa a la indústria i als
colAlectius professionals, com a la producció i a la potenciació
d’obres i continguts.

Per tant, avui estam interessats per saber els detalls del
contracte amb l’Associació de Productors de les Illes Balears,
APAIB, i concretament saber quins són els objectius i
compromisos del contracte signat amb l’Associació de
Productors de les Illes Balears, APAIB.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. E, permetrà
primer de tot fer quatre pinzellades, igualment com hem fet
abans, sobre el contingut d’aquest conveni, jo crec que s’ha de
conèixer i després feim una petita reflexió del que això suposa.

El conveni ens obliga a les parts, almanco a la part d’IB3, a
donar la possibilitat als socis d’aquesta associació de productors
de la nostra comunitat, a optar a la realització i producció de
distints programes de 13 capítols de 50 minuts cada un, per un
import total, cada programa de 78.000 euros. Això suposa la
partida econòmica vinculada a aquest conveni, són 324.000
euros. Insistesc, 3 programes, 13 capítols cada un, a raó de 50
minuts cada un dels programes. 

Això és una petita aportació d’allò que nosaltres volem fer,
això és un entrant. Estam parlant d’un import important, però
són 234.000 euros per al primer trimestre de l’any que ve. Però
nosaltres amb aquesta estratègia de contenció i de mesura el que
no podem fer ara és comprometre’ns amb una quantitat que tal
vegada no podem resoldre. Pensin que encara no sabem l’import
definitiu del pressupost. Per tant, no podem anar més enllà. 

Això bàsicament és una declaració d’intencions. Deim a
l’Associació de Productores que volem comptar amb ells,
firmam aquest acord, com vostè bé ha dit, dia 27 de setembre
d’enguany. I el que volem és justament això, el que s’ha
plantejat aquí. Intentar donar lloc al nostre sector audiovisual,
ho feim amb garanties, nosaltres sabem que són professionals
amb una trajectòria impecable, és a dir, no ens posam en mans

de qualsevol, sinó que ho fem amb certes garanties. I bé, els
donam a ells també la possibilitat que desenvolupin la seva
feina. Pensau que un dels productes més importants dins la
nostra graella és la producció pròpia, la producció que feim
aquí. I bé, ho hem volgut fer amb les garanties adequades i
nosaltres pensam que fer feina amb les productores associades
a aquesta associació, pensam que és una garantia d’èxit, tal i
com han vengut demostrant fins ara. I per això volem agrair i
aprofitar que avui som aquí, per agrair la participació de Jaume
Rodríguez, el seu president, a la firma d’aquest conveni i jo crec
que ens ajudarà a tots.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

4) Pregunta RGE núm. 7878/12, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cessament d'activitat d'IB Sat.

Per formular la quarta pregunta, RGE núm. 7878/12, relativa
a cessament d’activitat d’IB Sat, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. José Maria Camps i Buenaventura.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la segona qüestió d’avui va
sobre l’IB Sat. Cercant informació sobre aquest canal que emet
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per a
l’emissió i la difusió a Espanya i Europea, entenc que aquest
canal té per objectiu principal atracar la televisió i cultura balear
a tots els illencs residents fora de la nostra comunitat, tant a
Espanya com a Europa, així també a la resta de ciutadans
d’aquestes zones.

Des de la primera emissió d’IB3 cap a l’any 2005, aquesta
televisió ha sofert molts de canvis i sobretot, des que sofrim
aquesta època de vaques magres. IB3 ha hagut d’aplicar una
gran reducció del pressupost, tots els esforços van dirigits a
reduir i optimitzar els recursos, així com millorar la nostra
televisió. Un canvi important pot ser aquest d’IB Sat. 

Quines serien les conseqüències tant a nivell pressupostari,
com a nivell d’ajust de personal davant el possible cessament
d’activitat del canal IB Sat?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. Diputat. Bé, aquesta és una d’aquestes qüestions
que a un no li agrada parlar-ne, perquè tot el que sigui retallar
prestacions, com vostè comprendrà... no acaba de deixar
tranquil a ningú. Però bé, com bé ha plantejat vostè, les
limitacions pressupostàries, les restriccions pressupostàries de
vegades obliguen a prendre decisions i s‘han de prendre.
Intentam que siguin amb garantia, però bé, discutim, debatem
i elegim, triam, i en aquest cas vàrem discutir sobre aquest canal
que nosaltres tenim, que és IB Sat, i bé, vàrem valorar la
possibilitat de deixar d’emetre per aquest canal.

Evidentment, la conclusió final seria que és una de les
mesures que hem de prendre sí o sí per tal d’intentar reconduir
aquesta televisió i aquesta ràdio al pressupost que ens tenen
assignat.

I efectivament hem decidit iniciar les gestions oportunes per
deixar d’emetre per IB Sat, vostès saben que això és un canal
que nosaltres feim servir a través d’un múltiplex de televisió a
TV3, feim difusió dels nostres continguts a la comunitat
catalana, ho feim també a Imagenio i ho feim també a diverses
aplicacions d’smartphones. Bé, això, si tot va com ho tenim
previst, això serà efectiu el mes de novembre, no li sabria
precisar si dia 1 o dia 25, al llarg del mes de novembre, però sí
que m’agradaria fer un parell de consideracions per intentar
justificar el per què d’aquesta decisió.

El cost d’aquest canal per a l’any 2013, que tenim
pressupostat és d’aproximadament 400.000 euros, crec que això
és una xifra important, distribuïts entre el transport del senyal i
els distints operadors tècnics.

Quant al personal no té cap cost per a IB3, perquè la persona
que s’encarregava de la continuïtat d’aquest canal passarà a un
altre departament a acomplir les feines que li siguin assignades
des d’allà. Per tant, en aquest sentit, que també ens ha de
preocupar la part social, ho tenim cobert.

I el que és més important, si serem capaços de fer arribar
aquests continguts exactament com fins ara. El que passa és que
no farem servir els canals convencionals, com fins ara, com li
deia aquest múltiplex de TV3, sinó que ho farem a través
d’internet, a través d’internet es podrà seguir exactament igual,
la mateixa emissió que es feia amb aquest canal que a Catalunya
es deia IB Cat. Bé, qui tengui la necessitat o l’afició de seguir
el contingut d’IB3 ho podrà fer sense cap problema ni un,
evidentment menys la producció aliena, ho podrà fer sense cap
problema ni un per internet. Per tant, crec que, bé, és una
decisió que no agrada, que s’ha de prendre i l’hem presa amb les
màximes garanties que el mal que pugui fer sigui mínim. Per
aquestes raons que li he descrit aquí, crec que, bé, entenc que la
gent ha de ser comprensiva, vull dir que si té necessitat de veure
IB3 tendran cobert això a través del canal d’internet.

Ja li torn a dir, a no ser que siguin qüestions jurídiques les
que no ens deixin avançar, això serà efectiu al llarg del mes que
ve, el mes de novembre.

Moltíssimes gràcies.

5) Pregunta RGE núm. 7881/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a convenis de responsabilitat social.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la cinquena pregunta, RGE núm. 7881/12,
relativa a convenis de responsabilitat social, intervé el diputat
del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Óscar Fidalgo i Bestard.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Bienvenido el equipo de IB3,
igualmente, Sr. Ruiz.

Yo quiero comenzar diciendo que el tan manido concepto
del servicio público ha evolucionado y que el ente de
Radiotelevisión de las Islas Baleares nace, evidentemente, con
esa vocación de servicio al interés de los ciudadanos de esta
comunidad es mencionar de alguna manera una obviedad que,
además, se cumple. Recientemente han surgido terminologías
que anteriormente bien podían llamarse, y visto conceptuadas
por este ético servicio público y además que han venido a
llamarse de responsabilidad social; esto es que versan sobre la
carga, compromiso u obligación que los miembros de una
sociedad tienen para con la sociedad misma en su conjunto.
Trato de dar así una definición más o menos concreta y acertada
del concepto, y es bien cierto que tenemos, que tienen ustedes
y nosotros la obligación moral de ir más allá de la mera gestión
ordinaria del ente de Radiotelevisión, que no es poco.

Entonces la filantropía y la ayuda a organizaciones que
colaboran con causas justas y desinteresadas, el apoyo y el papel
esencial de difusión que puede facilitar IB3 a sus campañas,
actos e iniciativas hacen que sea una obligación inaplazable de
devolución a estas loables organizaciones de un poco del tiempo
que generosamente ellas prestan en sus causas a la sociedad
entera en su conjunto. Por eso, yo le quiero preguntar, Sr. Ruiz,
¿cuáles son los objetivos asumidos con las firmas de los
convenios de responsabilisocial en los últimos cuatro meses?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Diputado. Afortunadamente, todos o casi todos
conocen nuestra campaña de responsabilidad social que, bajo el
título, Tots donam una mà, pues bueno, intenta, como usted
bien sabe y bien ha dicho, intenta ayudar a aquellas asociaciones
que tengan una necesidad de publicidad extra y acudiendo a
nosotros la van a tener.
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Pero en cualquier caso, me gustaría dar algún detalle de
cómo ha evolucionado esa campaña durante los meses de julio,
agosto y septiembre y cómo hemos intentado alcanzar los
objetivos que la misma campaña encierra en su definición y en
su declaración de principios. Le relaciono primero las
asociaciones que se han visto beneficiadas de nuestra campaña
Tots donam una mà, durante estos meses, junio, julio, agosto y
septiembre, y son: GADMA, Grup d’Amics en Defensa del
Medi Ambient; ABDEM, Asociación Balear de Esclerosis
Múltiple; ARTICA, Asociación de Personas Discapacitadas, y
por último Si me pusiera en tu piel, que es el nombre de la
campaña que está desarrollando APASIB, que es la Asociación
de Productoras Solidarias, juntamente con la Fundación
Iberostar.

Afortunadamente, digo afortunadamente, mucha gente ya
conoce la campaña de responsabilidad social que nosotros
desarrollamos, porque es una campaña que cala, que cala y que
cala hondo. Además, es una campaña que entiende que IB3
tiene una obligación, usted la ha apuntado bien, una obligación
moral, pero yo añadiría también la convicción firme de que
tenemos que devolver algo a nuestra sociedad, algo de lo que
nos da a nosotros vía presupuestaria, lo nuestro se puede
cuantificar, pero nosotros intentamos hacer un ejercicio  muy
similar con los recursos que disponemos, que no es otra cosa
que la televisión, la radio y nuestra página web. Y yo insisto, en
ese ejercicio de devolver a la sociedad lo que nos está dando,
pues efectivamente procuramos que todas y cada una de esas
asociaciones, que manejan presupuestos esqueléticos, caninos,
pues tengan la posibilidad de disfrutar de nuestros recursos, ya
sea a través de entrevistas, programas informativos, a través de
cuñas, como le decía, disfrutar de eso en nuestra radio y
televisión y página web; es lo mínimo que podemos hacer.

Yo tengo la fortuna de hablar con cada uno de los
representantes que viene a firmar ese convenio a nuestra casa y
la verdad es que le da a uno la sensación de que todavía hace
poco, todavía hace poco. Pero para ellos es mucho y es lo que
al final nos llena; para ellos es mucho tener la posibilidad de
explicar lo que hacen, cómo lo hacen y sobre todo darse a
conocer a aquéllos que tienen una necesidad y que no saben a
quién acudir. Por lo tanto, el ejercicio que hacemos, aún
pareciéndonos poco, a ellos les viene pues muy, muy, muy bien.
Por eso luego nos llena a nosotros de satisfacción poder poner
estos recursos a su disposición, poder ayudarles y devolver,
como decía antes, lo que nos está dando la sociedad.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rivero.

6) Pregunta RGE núm. 7882/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a seguiment dels GRPS dels últims tres mesos.

Passam a la següent pregunta, per formular la sisena
pregunta, RGE núm. 7882/12, relativa a seguiment dels GRPS
dels últims tres mesos, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Óscar Fidalgo i Bestard.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Tal como afirma la Sra. Presidenta,
mi pregunta tiene que ver ahora sobre el seguimiento de los
GRPS, es decir, algo así como los puntos brutos de audiencia en
los últimos tres meses de la cadena pública autonómica. Porque,
señorías, si la Radiotelevisión pública de las Baleares cumple
sus objetivos públicos y empresariales es que las cosas se están
haciendo bien, y es que no es lo mismo gestionar de una forma
o hacerlo de otra, la eficacia también consiste en optimizar
nuestros esfuerzos para obtener un óptimo resultado. Si nuestra
Radiotelevisión hoy es más vista por los ciudadanos que hace
un año, eso tiene efectos beneficiosos, porque significa, por
ejemplo, que los contenidos se solapan mejor con los deseos del
oyente y del espectador; significa que los profesionales también
obtienen un estímulo en el desarrollo de sus cometidos y
objetivos; significa igualmente que surgen nuevas
oportunidades publicitarias, en definitiva, mejoran los
resultados. Para eso sirven comisiones como ésta, para que los
responsables de los entes públicos de la comunidad autónoma
den cuenta del resultado de su gestión y podamos comparar y
dar cuenta a los ciudadanos de si hemos mejorado y cómo lo
hemos hecho, además.

Por eso, Sr. Ruiz, yo quiero preguntarle ¿qué valoración
hace del seguimiento de los GRPS de los últimos tres meses de
la comercialización conjunta de FORTA?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sra. Presidenta, gracias, Sr. Diputado. Si me
permite una cuestión previa antes de contestarle, porque hay
una, me impone mucho respeto este debate, el tema de las
audiencias, le voy a pedir un favor, ahora las audiencias van
bien, las felicitaciones son muchas, bueno, algunos las hacen de
manera más explícita, algunos no tanto, pero bueno, las
felicitaciones llegan; le pido también la valoración de ese
esfuerzo que estamos haciendo cuando las audiencias a lo mejor
no se correspondan con lo que estamos peleando, ahí sí que nos
ayudarán, ahí sí que nos ayudarán; espero que no llegue nunca
ese momento, pero lo que sí le puedo asegurar es que el
esfuerzo se hará, y ahí será cuando sí que necesitaremos la
comprensión y valoración de los señores diputados.
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Y hecha esta referencia al margen, los GRPS, ¿qué son los
GRPS? Para la gente que no conozca lo que son los GRPS,
pues, fundamentalmente los GRPS es una medida en la unidad
de penetración que tienen los medios audiovisuales, las
televisiones, en la audiencia de cada uno de los targets de la
población, eso le vincula directamente al negocio comercial, es
decir, a más GRPS pues más ingresos comerciales, básicamente,
después hay consideraciones técnicas que matizan una cosa y la
otra.

Las distintas campañas de comercialización de la FORTA se
distribuyen en función de los GRPS que tienen las televisiones
autonómicas, a más GRPS más ingresos comerciales, es una
descripción muy rápida y muy sencilla. Los que saben de ésto,
que son los comerciales, pues podrían complicar esta
explicación hasta el infinito, pero yo no me atrevo, con esto ya
nos podemos entender.

A partir de ahí, sí que es cierto que la relación, el volumen
de ingresos y el número de GRPS gestionados por IB3 pues la
verdad es que nos pone en una situación altamente positiva,
porquè en los tres meses del verano, en julio, agosto y
septiembre, la verdad es la previsión se ha quedado corta con la
facturación final que hemos hecho, por lo tanto hemos estado
por encima de lo que inicialmente preveíamos ingresar.

Las campañas publicitarias de la FORTA nos asignaron
inicialmente 18.156 GRPS. Al final de ese período de tres
meses, hemos llegado a cumplir 21.371, es decir, nos
manejamos prácticamente en el 18% por encima de la previsión
inicial. Y eso tiene una explicación muy clara y directa, que es
la audiencia; justamente en esos tres meses nos hemos situado
en una media del 6,2% que ha hecho que precisamente esos
GRPS, que se revisan a diario, pues se disparen. Por lo tanto, la
satisfacción tiene que ser plena y absoluta.

Solamente un dato para que usted pueda calibrar de lo que
estamos hablando: dentro de esas previsiones, y después la
realización de esa previsión, hemos sido los que de todas las
televisiones autonómicas en esos tres meses nos hemos
desviado más por encima, o sea de todas las televisiones hemos
sido quién ha superado en mayor tanto por ciento las
previsiones que nos ha asignado la FORTA, y tengo aquí el
cuadro: 18% el mes de julio; hemos superado en un 26% el mes
de agosto las previsiones, y el mes de septiembre un 22. A lo
mejor así no le dice nada, pero si usted ve la gráfica,
prácticamente todos crecen un 5, un 5, un 3, menos Televisión
Valenciana, que se hunde, por motivos obvios, y más o menos
esa esa la media, 4, 6%, y nosotros nos vamos a un 18%., o sea,
despuntamos de manera notable.

Me hubiese gustado que eso supusiera mucho dinero, eso
supone pues 5.000 euros más de lo que teníamos previsto
ingresar, bueno, pues son 5.000 euros.

Nos vamos al mes de agosto, ésto somos nosotros, un 26%
por encima de la previsión, cuando hay descalabros de hasta un
18% por debajo. Bueno, en este caso, pues sí, viene a ser
prácticamente otros 5.000 euros más de lo previsto.

Y finalmente, el mes de septiembre nos disparamos hasta un
22%. O sea que, bueno, aquí se está haciendo bien el trabajo.
Insisto, esto viene vinculado directamente a la audiencia, el día
que nos falle la audiencia, que espero que no, pues ésto también
se verá afectado. De momento vamos a disfrutar esta situación,
que yo creo que tenemos motivos suficientes.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

7) Pregunta RGE núm. 7868/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a iniciativa privada en la direcció i l'elaboració dels
informatius.

Per formular la setena pregunta, RGE núm. 7868/12, relativa
a iniciativa privada en la direcció i elaboració dels informatius,
intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Damià
Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Bon dia, Sr. Director General.
D’alguna manera el diputat, Sr. Barceló, una mica m’ha trepitjat
la meva pregunta, però, evidentment legítimament, evidentment
no li qüestion, faltaria més, però jo li formularé amb un altre
sentit, amb un altre aire.

Com vostè sabrà, Sr. Director General, el conseller de
Presidència, el Sr. Gómez, ha presentat recentment l’esborrany
de llei general audiovisual de les Illes Balears, és una llei que
està prevista a l’Estatut i que és un desenvolupament estatutari
legislatiu del mateix Estatut.

De les afirmacions del Sr. Conseller, que es va reunir amb
els grups parlamentaris per presentar-los la llei, dia 3 del present
mes d’octubre, d’acord amb les manifestacions públiques
també, l’esborrany sobre el qual se’ns van solAlicitar
suggeriments abans que no iniciï la tramitació parlamentària,
ens va obrir un primer torn de suggeriments, que evidentment
en farem i, si no són escoltats, evidentment els convertirem
després aquests suggeriments en esmenes en el debat
corresponent en el nostre parlament, però d’acord amb aquestes
afirmacions del Sr. Gómez, l’esborrany responia bàsicament a
demandes del sector audiovisual de les nostres illes i havia
nascut bàsicament de les propostes d’aquest sector audiovisual.

Segons el Sr. Gómez, l’esborrany gairebé havia estat
redactat pel propi sector, que havia estat àmpliament consultat,
així com per destacats experts de la nostra comunitat. Va venir
a dir el Govern, que el Govern, el Sr. Gómez va venir a dir, que
pràcticament no havia intervingut, que havia estat un mer
coordinador de la llei.
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Entenc, i esper que vostè m’ho pugui confirmar, que vostè
ha estat consultat en tant que expert, perquè si el Govern no l’ha
consultat seria o bé perquè el menysté a vostè, cosa que esper
que no hagi passat, o bé perquè no el considera a vostè un
expert, perquè si vostè no és un expert llavors, vull dir, el
Parlament l’hauria, esper que no, en aquest sentit també, perquè
vulneraria almenys l’article 14 de la Llei de l’ens públic. Com
que entenc que vostè és un expert, per tant entenc que haurà
estat consultat.

En aquest sentit, ja ha dit el Sr. Barceló l’existència del punt
5 de la disposició addicional única de l’esborrany de llei, que
modifica la Llei 15/2010, de l’ens públic de Radiotelevisió, una
llei que crec que és necessari remarcar va ser aprovada per
unanimitat del Parlament, diu de manera eixuta i com un qui res,
-per cert, per cert, a més ho diu en castellà l’esborrany, es veu
que els experts i el sector audiovisual del nostre país redacten en
castellà, a no ser que els experts i el sector audiovisual hagin
estat d’altre país o bé, com diria el Partit Popular, d’altra
comunitat o d’altra regió, però entenc que des del nostre país,
perquè evidentment si ha estat el sector del nostre país crec que
ho hauria escrit en la nostra llengua-; en tot cas, sigui com sigui,
el punt 5, diu, ras i curt: “Se suprime el punto 2 del artículo 7",
se suprime el punto 2 del artículo 7, i el punt 2 de l’article 7 és
fonamental, és un article fonamental de la llei que regula IB3,
diu literalment: “En tot cas, la funció de servei públic comporta
que els serveis informatius siguin elaborats per professionals de
la informació, de caràcter laboral, que formin part del personal
propi de l’ens i que quedi sota la seva responsabilitat. Aquest
personal ha d’actuar d’acord amb el criteri d’independència
professional i amb la norma que distingeix i separa de manera
preceptiva la informació de l’opinió”.

El Sr. Barceló li ha demanat fa una estona si vostè pensava,
internalitzar, no internalitzar, jo el que li deman és: atès que
vostè és un expert, perquè amb aquesta condició és director
general d’IB3, li deman quin grau de participació considera que
hauria de tenir la iniciativa privada en la direcció i elaboració
dels informatius d’IB3 Ràdio i IB3 Televisió, d’acord amb la
seva funció de servei públic, d’acord amb la seva funció de
servei públic?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. Diputat. Un parell de consideracions, vull dir,
la contestació inicial ja la sap perquè l’he dita al Sr. Barceló, la
participació que jo entenc que és la correcta de la iniciativa
privada és la que tenim a dia d’avui, punt.

També m’agradarien dues apreciacions: no sé què entén
vostè per un expert? Experts són aquells senyors d’allà, el d’allà
i aquest senyor d’aquí, els altres, doncs bé, a lo mejor
circunstancialmente, circunstancialmente, poden saber més o
menys, però els experts són allà.

I segon, per a mi que s’ha embullat un poc, no és aquest
article, no és el punto 2 del artículo 7, es el 5 del artículo 2.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per al torn de rèplica, li contesta el Sr.
Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Si vostè no es considera a vostè mateix expert, vull dir, vostè
mateix deu considerar que vulnera la Llei d’IB3, però a més
crec que açò és una consideració evidentment molt elàstica i
molt discutible, què és un expert, com és discutible què és servei
públic i com és discutible què és responsabilitat social. Jo
entenc que responsabilitat social és una cosa, i no criticaré la
funció que fa IB3, ni si hem de donar suport i via de sortida a
entitats i associacions, però no és açò el que, segur que el
Govern de les Illes Balears, dins la seva Direcció General de
Treball considera responsabilitat social.

Però vostè ha fet bandera sempre que vostè no practica la
ingerència ni dóna directrius a la valoració dels criteris
informatius i de programació d’IB3; jo diria que més que en fa
bandera, en fa escut, en fa escut diguéssim davant les crítiques
que li podem formular en aquesta mateixa comissió per part de
l’oposició, vostè sempre es defensa amb dos arguments, un
argument, el primer, que no emanen de vostè directrius ni comet
ingerències sobre la gestió i la direcció del funcionament d’IB3,
ni en la seva programació ni en els informatius...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, ha acabat el seu temps.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdó?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat el seu temps, si pot acabar, per favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Si he acabat el meu temps, he acabat el meu temps, d’acord,
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, això és un
debat obert, Sr. Diputat, això és un debat obert i tothom pot fer
suggeriments. Crec que són circumstàncies en què es pot opinar.
Crec que vostè em podria donar arguments a favor de la
internalització plena o de l’externalització absoluta. És que a
més tenim una prova molt evident que aquest debat es pot donar
amb absoluta tranquilAlitat, tenim una llei que imputa la
internalització de part... o dels informatius i tenim un esborrany
que elimina aquesta possibilitat, un esborrany que sí que és
veritat que ha vengut de la mà del sector. Per tant, crec que la
qüestió sí que pot ser sotmesa a debat i a discussió, però torn a
insistir, quina preocupació ha de tenir quan la llei que tenim ara
l’aprovaren vostès?, quan l’adjudicació en concurs que defineix
aquest sistema que tenim ara, l’adjudicaren vostès, i quan he dit,
a més, que sí que és veritat que l’esborrany diu això que diu?,
però que no obliga ni a l’externalització ni a res, elimina
l’obligació d’internalitzar tot això. 

Bé, escoltin, podem continuar perfectament així com hem
fet la distribució de la colAlaboració pública o privada, sense cap
problema ni un. Li vull llevar, si té alguna inquietud,
m’agradaria tranquilAlitzar-lo, no donarem a dia d’avui ni una
passa cap a la internalització ni cap a l’externalització, el model
que funciona -i el que he dit al Sr. Barceló també-, si funciona
val més no tocar-lo, si funciona val més no tocar-lo. 

Probablement em discutirà “és que no funciona”, bé, idò ja
hi afegim ingredients d’opinió de dir que no funciona, però crec
que sí que funciona. De fet, tenc manifestacions dels nostres
editors, que diuen que així com fan feina a ells els va bé, també
s’estimen més no tocar això i podrien cercar a cadascun dels
protagonistes a veure quina opinió tenen, però desgraciadament
o afortunadament nosaltres hem de prendre la decisió, nosaltres
estam còmodes amb aquest sistema, pensam que s’ajusta a la
llei i per tant, no farem res per canviar això. Sí que és veritat
que hi ha un esborrany que encara obre possibilitats, bé, però és
un esborrany que obri possibilitats, la nostra aposta és aquesta.

El que sí m’agradaria és deixar fora de qualsevol debat que
la direcció dels informatius ha d’estar en mans de la plantilla de
l’ens, la direcció. Ho dic perquè la seva pregunta aquí ho deixa,
“la dirección y elaboración”, la direcció crec que ha d’estar en
mans de l’ens i això sí que no es pot externalitzar. Moltíssimes
gràcies.

8) Pregunta RGE núm. 7879/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contracte amb la Federació de futbol de
les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la vuitena pregunta, RGE núm. 7879/12,
relativa a contracte amb la Federació de futbol de les Illes
Balears intervé al diputada del Grup Parlamentari Popular, la
Sra. Carolina Torres i Cabañero.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Ruiz, primer de tot, li
vull agrair la seva presència, a vostè i també als membres que
l’acompanyen en aquesta comissió, i li vull demanar pels
objectius i els compromisos del contracte firmat entre la
Federació de futbol de les Illes Balears i IB3.

Li confés que no soc molt fanàtica del futbol, però sí que és
veritat que és un esport de masses, que aixeca moltes passions
i que té molts de seguidors, i òbviament un dels objectius de
tenir una televisió i una ràdio públiques és la de promocionar i
donar a conèixer els diferents esdeveniments que es donen a les
nostres illes i justament fer costat a l’esport en general i al
futbol balear en particular. És una raó de pes per l’existència
d’aquest ens, de l’existència d’IB3.

El que no té sentit, segons el nostre parer, és retransmetre
esdeveniments esportius d’equips o esportistes que no tenguin
relació amb alguna de les nostres illes, sobretot quan es poden
veure a altres televisions o costen fortunes inassumibles com la
retransmissió a IB3 de la Fórmula 1, com va passar en altres
èpoques anteriors, i parlant de costs sabem que la política
d’austeritat que du vostè i el seu equip respecte de la gestió de
l’ens no ha evitat poder firmar aquest contracte amb la
federació, sinó tot el contrari, segons hem llegit als mitjans de
comunicació s’ha aconseguit que l’ens no pagui els drets
d’emissió de futbol. Per tant, Sr. Ruiz, això és un altre exemple
d’optimització del que tenim, que segurament vostè ara
explicarà amb més detall al seu torn.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Diputada. Efectivament, ben igual que als
casos anteriors, una pinzellada del contingut d’aquest conveni
que hem firmat amb la Federació de futbol de la nostra
comunitat per cobrir partits a la lliga de la tercera divisió.

El compromís és intentar retransmetre cada dissabte matí un
partit de tercera divisió a la nostra comunitat en una franja
horària que va des de les 12:00 fins a les 13:45 del migdia, i ho
feim cedint determinats espais i minuts per tal que cadascun...,
la federació juntament amb els clubs puguin captar publicitat
que evidentment després abundaria a les seves caixes pertinents.
Aquest conveni es va firmar dia 28 de setembre i té com a
venciment dia 16 de desembre, evidentment és prorrogable.
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No té cap misteri, vull dir, quina és la voluntat que tenim
nosaltres a l’hora de retransmetre aquests partits, durant set anys
de vida IB3 ha anat pagant, com bé apuntava vostè, drets
televisius per cada un dels esdeveniments esportius que
passaven a la nostra comunitat o no, ja fos la lliga de primera,
la Champions, Zona A, Zona B, tercera divisió, Fórmula 1 o
bàsquet, les conseqüències ja les coneixem, són despeses que
són absolutament inassumibles i ni tan sols contemplam la
possibilitat de, perquè no.

De totes maneres, hem hagut de rebaixar les nostres
pretensions, bé, crec que de manera encertada perquè al cap a i
la fi el que pretenem... i encaixa perfectament amb els nostres
principis especialment amb aquells que cercam la proximitat,
parlam de la tercera divisió que és una competició esportiva de
cert nivell amb el cent per cent de participació de clubs de la
nostra comunitat, dic la nostra comunitat perquè també inclou
Formentera, trenta-dos anys després tenim participació
d’aquesta illa. Això és una aposta pel futbol de casa nostra, per
l’esport de casa nostra, que crec que hem d’intentar retransmetre
-hi torn a insistir- perquè ens dóna la possibilitat de complir
amb un dels grans principis que és el de la proximitat.

Aquí ja... bé, deporte de masas, les audiències no van en
aquesta línia, si li he de ser franc, però bé, ho hem de fer perquè
crec que dins el servei públic es contempla aquest tipus
d’actuacions. 

L’ens en etapes anteriors havia firmat convenis per 165.000
euros cada temporada per retransmetre aquests partits, 165.000
euros, nosaltres això ja no ho farem, tal i com ja havia anunciat
jo en distintes compareixences ja no pagam drets esportius, però
bé, començam una nova etapa amb nous convenis i amb noves
maneres d’actuar. 

Pensi una cosa, tenim 66 municipis en la nostra comunitat
i 20 pobles participen en aquesta lliga, per tant, el que sí feim
amb una cobertura més o manco extraordinària és intentar
retransmetre el que passa a l’actualitat esportiva a prop de casa
seva, que al cap i a la fi és el que ens interessa.

També és cert que no podríem assumir l’import anterior,
165.000 euros, però tenim un cost, i el cost de producció de
cadascun dels partits en aquesta illa, l’illa major, és de 5.000
euros, això sí que ho assumim nosaltres perquè entenem que a
això sí que hi podem arribar, però a partir d’aquí no hi afegim
res més. Sí que és cert que hi ha un compromís també amb la
federació de complementar aquestes retransmissions amb un
programa relativament nou, del qual ja vaig parlar aquí en la
darrera compareixença, que és Futbol de ca nostra, que té cura
del que succeeix al futbol des de segona B cap a baix, és a dir,
tercera, futbol femení, futbol base, divisió d’honor. Això és un
acord que es contempla també en la nostra federació.

És un model interessant de funcionament, aquest intercanvi.
És un model interessant que no només hem posat en pràctica
nosaltres, sinó que Televisió Espanyola ja ha deixat de pagar a
la federació de bàsquet pels seus partits a canvi d’aquests espais
publicitaris i també Canal Nou ha firmat un acord pràcticament
en la mateixa línia que nosaltres amb la segona B de la seva
comunitat. Això no queda aquí, sinó que a més TV3 ha mostrat
interès a conèixer els detalls d’aquest conveni just per posar un
sistema igual a la seva comunitat. 

A partir d’aquí, agraïments infinits a la federació i als seus
responsables perquè han fet possible que aquest conveni sigui
una realitat a dia d’avui. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

9) Pregunta RGE núm. 7880/12, de l'Hble. Diputat Sra.
Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a audiències fins dia 15 d'octubre en
relació amb l'any passat.

Per formular la novena pregunta, RGE núm. 7880/12,
relativa a audiències fins dia 15 d’octubre en relació amb l’any
passat, intervé la diputada del Grup Parlamentari Popular, Sra.
Carolina Torres i Cabañero.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Ruiz, quina valoració fa de les
audiències obtingudes fins dia 15 d’octubre en comparació amb
el mateix temps al 2011? És veritat que el tema de les
audiències és un tema recorrent dins aquesta comissió, fins i tot
podem dir que és clàssic, si bé és cert que vostè ha explicat
moltes vegades que no és l’únic criteri perquè òbviament no és
una televisió privada, que es maneja per altres criteris com per
exemple el de la rendibilitat, i que òbviament a IB3 es
persegueixen altres objectius, però sí que és interessant conèixer
com van els nivells d’audiència perquè ens indiquen el nivell
d’acceptació que té entre la població.

Vostè ja ha comentat abans, en una altra pregunta del meu
company de grup, que els nivells d’audiència eren positius, que
fins i tot havia pujat, també m’ha contestat a mi mateixa en
altres preguntes dins aquesta comissió, però voldria que avui
expliqués si es continua aquesta tendència i quins programes o
produccions capten l’interès en major mesura dels espectadors.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li contesta el Sr. Ruiz i
Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Diputada. Agraïment sobretot per les seves
paraules, efectivament, una petita reflexió de com van les
audiències perquè entenc que també aquesta cambra ha de tenir
en compte com va la penetració a la nostra comunitat del que
surt per entendre tant  la ràdio com a televisió.
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Pensin vostès, ja els ho record, que venim d’uns mesos
d’estiu molt bons, vàrem millorar en un 41% els resultats,
aquest estiu ,de l’any anterior i vàrem passar d’un 4,4 a un 6,2
enguany, per tant, veníem d’un estiu molt bo i ara faré
referència a com ha anat, com s’ha desenvolupat el mes
d’octubre. 

Afortunadament el mes d’octubre ens ha respectat també en
audiències, hem aconseguit una mitjana de 7,2, fins ara 7,2% de
quota, que això és un registre històric per un mes d’octubre des
que va néixer aquesta cadena, hem registrat la millor dada de la
televisió autonòmica a un mes dels darrers cinc anys. Per tant,
crec que l’evolució és molt positiva , fins i tot hem arribat a
plantar cara a cadenes com la Televisió Espanyola, Tele 5 i
Antena 3, vull dir, són dades satisfactòries. 

Hem aconseguit pujar dins la classificació de les televisions
autonòmiques. Per primera vegada ens hem colAlocat a la sisena
posició, estam per damunt de, sempre referit a aquest temps, a
la televisió d’Astúries, a la televisió de Canàries, a Tele Madrid,
Canal Nou, Castella-La Manxa i Castella-Lleó. Per tant, crec
que l’evolució deixa... amb aquestes dades l’evolució queda ben
clar com ha anat. 

Com hem arribat aquí?, idò, evidentment, amb la feina dels
nostres professionals, això per davant de tot, però bàsicament
també amb una producció pròpia que dóna uns resultats
extraordinaris, amb Informatiu Migdia amb una mitjana del
20%, els dels capvespres, el vespre amb un 10%, en aquest cas
sí que hem tengut l’ajuda de l’especial que vàrem fer dels cinc
anys del cap de fibló i evidentment l’entrada de nous capítols de
L’anell, a partir d’aquí hi han colAlaborat també programes que
ja són garantia per a nosaltres com són Fires i Mercats i Uep,
com anam? 

Bàsicament aquest és el conjunt del nostre èxit, intentar fer
una televisió de proximitat, professional i agrair a tothom
complir aquests criteris de servei públic que la nostra llei ens
diu. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

10) Pregunta RGE núm. 7867/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tertúlies a IB3 Ràdio.

Per formular la desena pregunta, RGE núm. 7867/12,
relativa a tertúlies a IB3 Ràdio, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Cosme Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Director General, un cop més
benvingut a aquesta cita mensual que tenim.

Ha acabat la resposta del meu company dient que tot es pot
debatre, que podem parlar de tot, només faltaria!, referint-se en
aquest cas a l’externalització, no?, al motiu de la seva pregunta;
és clar, naturalment per a IB3 ens queda aquest petit espai per
poder-ne parlar, per poder fer arribar-los els nostres
suggeriments, per qüestionar la gestió, la política amb la qual no
estiguem d’acord, aquestes quatre preguntes mensuals. 

Avui tornam a un tema, ja en vàrem parlar el mes passat,
que és conseqüència, segona part o un remake del que vàrem
parlar vostè i jo fa un mes. Li recordaria que li vaig dir que en
una situació social com l’existent, amb la política que no només
es fa a les institucions sinó que tenim la política de cada dia més
present al carrer, avui mateix en sortir ens trobarem amb una
sèrie de manifestacions i reivindicacions socials i polítiques,
clar, nosaltres pensam que això ha de tenir un reflex important,
aquest moment especial que vivim, en el sentit que marca la llei
d’IB3, de reflectir la pluralitat, un servei, una utilitat pública,
per tant, és important el contrast d’opinions, el debat que
pensam que és una fórmula barat i eficaç de cobrir aquest
objectiu de pluralitat política i social.

És clar, hi ha actualment un espai només cobert per una
televisió privada d’àmbit local, no hi ha la ràdio com no hi ha la
televisió -com li vàrem dir el mes passat-, no hi ha la ràdio
actualment després de suprimir les poques tertúlies que es feien
-i que no s’han recuperat- abans de l’estiu i la pregunta un poc
seria: per quin motiu s’ha donat aquesta situació? 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, respectant les
seves consideracions que evidentment, no ens queda altre remei
que respectar-les, no dic compartir, però sí respectar, això és
una decisió de disseny de graella, i es va valorar la possibilitat
de fer-hi un canvi i es va aplicar i punt, una qüestió habitual en
tots els mitjans de comunicació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Torn de rèplica, Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ha estat una resposta curta.
Varen decidir no fer tertúlies polítiques, varen decidir deixar el
que és la política i els temes socials que són al carrer a un segon
plànol, és clar, només podem deduir una cosa i entendrà que ho
deduïm així, només podem deduir el poc interès que té la
direcció d’IB3 per fomentar la informació política i social,
l’interès a deixar en un segon plànol, si tenim una qüestió més...
folklòrica, podríem dir, donar-li més importància que a una
qüestió de caire més polític i social. 
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Crec que la seva resposta, d’aquesta manera com l’ha feta,
sense argumentar-ho, sense fer la mínima valoració, ho vàrem
considerar així, demostra el poc nul interès que crec que la
veritat demostra molt poc interès per complir els objectius de la
llei o demostra un sentit, un camí molt clar al qual aboquen,
especialment als serveis informatius de tot tipus, de la televisió.
És clar, nosaltres pensam que si és un servei públic ha de donar
cobertura al que preocupa a la gent i jo li ho deia, vivim en una
època actual, supòs que no m’ho negarà, en què la gent està
molt interessada per les decisions que pren el Govern, per sentir
les alternatives que es puguin presentar, les decisions que
prenen els diferents governs, és clar, entenem que vostès són el
govern, representen el govern, per tant, no els interessa que se
sàpiga el que opina la gent que pensa diferent.

La veritat, em sorprèn molt que m’hagi fet aquesta resposta
tan curta i tan poc argumentada quan record el que em va
contestar fa un mes. Em va dir,-a part de reivindicar el programa
Parlament, per la qual cosa li alab el gust, com li vaig dir- que
està dins les seves intencions o que estava dins les seves
intencions fa un mes posar en marxa un nou programa de debat
d’actualitat política que es començaria a emetre a partir del mes
d’octubre -ja estam cap a la part final del mes d’octubre, no
l’han anunciat de moment- on es veurà una altra visió del debat
que hi ha hagut aquí, personalitzat, etc. 

Això no ho ha complit, ara per ventura a la rèplica aprofitarà
per anunciar-me una altra cosa, com va fer el mes passat, li alab
l’habilitat, però la veritat, li deman que compleixi el que li mana
la llei, que compleixi allò a què es va comprometre el mes
passat en aquesta comissió, que compleixi també a la ràdio i que
desmunti les nostres acusacions no amb una resposta retòrica
més o menys enginyosa, sinó amb fets, perquè si no hi ha fets,
l’únic que podrem dir és que la direcció d’IB3 pretén arraconar
la informació i el debat polític i social al mitjà de comunicació
que vostè dirigeix.  Demostri-ho amb fets.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica, contesta el Sr. Ruiz
i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, em
preocupa una cosa, és a dir, després ja parlarem dels fets, i
programació, i tot això, en parlarem, i ja li anunciaré coses i
dates. El que em preocupa és que vostè dipositi en els partits
polítics l’única via de dur el debat polític al carrer, és a dir, ens
pensam que som nosaltres o no és ningú. Si no són els partits
polítics no hi ha ningú més que pugui parlar de política o
d’actualitat política, o de debat polític, en els mitjans de
comunicació. Nosaltres tenim l’obligació de ser-hi. Idò no!, idò
no, hi pot haver altres protagonistes, altres formats que també
puguin funcionar. I per què no hem de donar cobertura a això?

El debat polític no només ha de venir de part de les
formacions polítiques, són molts els protagonistes que poden
parlar d’aquest tema, i amb tant o més criteri que els
representants polítics. No ens ha d’espantar si la ràdio decideix
no tenir un debat entre representants polítics. Per què no poden
parlar de política altres representants?, els comerciants, els
metges, els arquitectes... Per què no? És que la política és
únicament i exclusivament propietat dels polítics? Idò no.
Aquest concepte em preocupa. A més tenim l’obligació que ens
acullin a la televisió o a la ràdio perquè som polítics, ens
dedicam a això professionalment. Idò no, això és un error.

I per què li explic això? Perquè hi ha altres formats, hi ha
altres formats de debat de l’actualitat política, com el que
posarem en marxa dia 22, apunti, dia 22. Començarà ja el
programa de debat d’actualitat política a la televisió. Ho dic
perquè és una cosa de la qual vàrem parlar i dia 22 és dins
aquest mes. Per tant no es preocupi per això, nosaltres volem
fomentar el debat. Clar, no hi va haver un representant seu; bé,
idò ara no, però potser d’aquí a sis mesos hi va, perquè la
definició de la graella no és únicament i exclusiva per a tota la
vida, això és flexible i això és viu. A la ràdio no tenim ara la
presència dels actors polítics per fer un debat polític, no la
tenim. Deduir d’això que ja no parlarem de política, això és
molt radical, Sr. Diputat, això és molt radical i fals, i fals,
perquè no només vostès poden parlar de política.

A partir d’aquí evidentment la informació política continua.
Posarem en marxa un programa similar al que tenim a la
televisió de Parlament, on els distints representants polítics
podran dir la seva directament o indirecta, s’està fent feina en
això; i a la televisió posarem en marxa el dia 22, em sembla que
és dilluns que ve, el primer programa de debat d’actualitat
política; hi haurà representants de partits polítics o no, però
donarem la cobertura perquè tothom pugui opinar, com més
gent, millor. 

Per tant no digui que aquí no volem informar, que volem
convertir això en una qüestió purament folklòrica... No. No. Per
tant... Jo per a la seva tranquilAlitat li puc dir que això és una de
les nostres preocupacions; el que passa és que no hem de ser tan
vanitosos, o jo o ningú. No, no, hi ha més gent que pot
participar i nosaltres cercam aquest format. Potser aquest format
ja està esgotat, el de debat dels polítics no interessa, potser, a la
gent; potser una altra persona del carrer té més credibilitat que
els polítics, desgraciadament o afortunadament, no ho sé. El que
sí és obligació nostra és revisar els formats: escolta’m, aquest
format ja està donant senyals d’esgotament, el canviam; i potser
d’aquí a sis mesos el tornam a tenir, ja s’ha oxigenat un poc i el
podem recuperar, i per què no?, i per què no?

No s’alarmi, Sr. Diputat, no s’alarmi. En qualsevol cas, la
informació, els nostres oients i els nostres espectadors la
tendran, i amb això sí que som molt curosos a donar tota la
informació que es pugui donar a la ciutadania. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 
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11) Pregunta RGE núm. 7869/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a viatge a Pescara (I).

Per formular l’onzena pregunta, RGE núm. 7869/12, relativa
a viatge a Pescara, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Cosme Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una pregunta que té molt a veure
amb el que parlàvem ara perquè sí que donen cobertura a
determinades iniciatives polítiques com és aquesta quan els
interessa, cobertura, viatges a Pescara i el que faci falta. Això és
la realitat d’aquesta IB3 que vostè dirigeix, vostè que, com molt
bé ens ha recordat, no és un expert sinó un polític posat a dirigir
la televisió, exsenador, exregidor, expresident de Noves
Generacions del Partit Popular, que és quan ens vàrem conèixer.
Per tant vostè mateix avui ens ho ha recordat i permeti’m que li
recordi jo, a vostè, en qualitat de què el nomenen, o per sortir
d’un “marró” en el qual s’havien ficat i que darrerament també
ha estat notícia i que, bé, supòs que en continuarem parlant els
pròxims mesos.

Jo no li he dit això que vostè diu, que els polítics tenim
l’exclusiva. Vostè sempre aprofita les rèpliques, i és molt hàbil,
com a bon polític que és, per contestar a la rèplica quan jo no en
tenc, però, bé, aquesta pregunta ve a redol d’un tema de gran
actualitat: la intenció que té el Consell de Mallorca a través
d’una esmena d’aquest parlament de dur fems, escombraries, tot
i que vostès cerquin eufemismes per referir-s’hi, perquè es
cremi a la incineradora de Son Reus. És un tema polèmic que ha
interessat molt a la ciutadania, que afectarà la nostra economia,
sens dubte, com nosaltres hem dit reiteradament, com també ho
ha dit la Federació Hotelera, com ho ha dit pràcticament tothom
excepte el Partit Popular. 

Sorprenentment -a nosaltres ens va causar una certa
sorpresa- la premsa va anar a visitar l’empresa DECO de
Pescara, una planta que subministra combustible sòlid recuperat
a Itàlia, a Romania, al Marroc, i ara ens volíem sumar Balears
a aquest tema.

Això és un tema polític, perquè és l’aplicació del seu
programa electoral, segons diu la Sra. Soler. Clar, en fi, vostès
cobreixen segons quines iniciatives polítiques amb tots els
mitjans de què disposa IB3. I és vera, vostè em retreia que la
política no és exclusiva dels polítics. Certament, això és política
però donen la paraula a teòrics experts que en realitat són
representants d’empreses o empresaris molt relacionats amb la
política com el Sr. Di Zio, i és curiós que vostè digué allò i
retragués allò dels polítics professionals i tota aquesta història
quan el 25-S, curiosament, va ser el seu partit el que retreia que
la política no s’havia de fer als carrers, que qui havia de fer la
política eren els partits, que són els que la Constitució diu que
han de representar la Constitució; bé... 

Jo, la veritat, estic -i ho deixaré clar- estic perquè IB3 doni
veu a tothom. Tothom vol dir els partits polítics, els que estan
a l’oposició, no només el Govern; les empreses o els amics
d’aquest govern, als quals interessa donar més importància i fer
un seguiment exhaustiu per intentar convèncer la ciutadania de
les seves intencions; però també, igual que han fet el
desplegament de Pescara, jo no he vist el mateix desplegament
per donar cobertura, per exemple, a les organitzacions
ecologistes, que estan en contra d’aquest projecte, i hagués estat
molt més econòmic, em pens, perquè clar, la pregunta ve per
això: voldríem saber el cost que ha tengut aquest viatge a
Pescara, perquè això d’alguna manera ens explicarà la
importància que donen quan és un tema del Govern o quan no
ho és.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. Diputat. Bé, és sorprenent el preàmbul per saber
quin cost ha tengut el viatge, sorprenent. 150 euros, Sr. Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

12) Pregunta RGE núm. 7870/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a viatge a Pescara (II).

Per formular la dotzena pregunta, RGE núm. 7870/12,
relativa a viatge a Pescara, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Socialista Sr. Cosme Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

150.000 euros, ha dit?

(S'escolta de fons la veu del Sr. José Manuel Ruiz i Rivero
que diu: 150 euros)

O sigui, IB3 no ha pagat el desplegament, IB3 no ha pagat
el desplegament. Qui l’ha pagat?, perquè ara això, la veritat, ens
sorprèn una mica. Bé, ja que ha estat tan econòmic supòs que en
farà una valoració excelAlent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Jo no vull descobrir cartes de ningú. Vostè sap perfectament
qui ho ha pagat, això. Això ho ha pagat TIRME, això ho sap
vostè perfectament, perquè no només va convidar IB3; va
convidar més mitjans de comunicació i vostè ho sap
perfectament, i nosaltres vàrem acceptar. 

Com que no volem que la nostra televisió sigui una qüestió
purament folklòrica tenim el deure d’informar, i jo crec que els
nostres professionals, d’una manera molt professional,
aprofitaren l’ocasió, com es fa ara i com es feia abans. Jo crec
que, ja obviant el preàmbul que ha fet abans, vull dir que ja li
vaig dir que jo, en aquestes consideracions, no hi entraria, jo per
sort o per desgràcia per a vostè som el director general de la
televisió, de l’ens, de televisió i ràdio, i no entraré en aquestes
consideracions. Però el que sí és cert és que hi ha una invitació
d’una empresa per poder transmetre el que s’està fent a Itàlia, a
Pescara, perquè la gent tengui la possibilitat de crear la seva
opinió. 

Aquí no feim proselitisme de res, de res. Anam allà,
enregistram les imatges, deim el que és i ho projectam aquí.
Punt. Asèptic. Igual que feren els altres mitjans de comunicació,
no hi ha més. Probablement a vostè li agradaria una altra cosa,
però és que no hi ha més. I no em negarà l’actualitat de la
notícia. Era important o no era important? Home, a mi
m’agradaria que destaqui la importància i la rellevància d’aquell
debat en aquell moment. IB3 és allà, va ser allà amb els seus
professionals. És que... Home, jo no esperava una felicitació,
perquè no l’esperava, però, bé, no hauria estat malament una
felicitació per la feina feta. Hi ha molta gent que ho ha fet. 

150 euros, 150 euros! I hem donat la possibilitat a la gent
d’aquí perquè es formi la seva opinió amb criteris objectius per
veure de què estàvem parlant. Jo crec que, francament, després
tota la resta que m’ha contat, no sé de què em parla, no sé de
què m’està parlant.

Justament per evitar que això sigui una qüestió folklòrica,
que vostè ha criticat abans i que deia que no informàvem, idò
per un pic, diu vostè, que hem informat, resulta que malament.
Si anam cap allà ens encalça el tren, i si anam cap allà ens
encalça el bou. Cap a on hem d’anar?, cap a on hem d’anar?

Idò, miri, ara aprofitaré els micròfons per agrair la feina als
nostres professionals, perquè aquí crec que ho vàrem fer molt
bé, una feina molt oportuna, una feina molt professional i que
jo crec que al final la gent agrairà per poder tenir criteri i per
poder opinar sobre aquest debat.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té torn de rèplica el Sr. Cosme Bonet i
Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Veig que el Partit Popular
darrerament ha agafat afició a defensar les coses dient que són
inodores: la informació asèptica, els fems no fan olor... La
veritat, hi ha altra gent que diu que sí que fa olor. A mi
m’hagués agradat sentir la veu d’aquesta gent amb la mateixa
cobertura que ha tengut aquesta empresa a Pescara. 

Clar, vostè ens reconeix que li paga el viatge una altra
empresa... Perdoni, però tenim els nostres dubtes, vostè mateix
ha generat el dubte, aquí. Nosaltres no valorarem la feina d’una
empresa privada, la veritat. Només hi ha un mitjà de
comunicació públic a les Illes Balears, IB3, i té una
responsabilitat molt diferent de la que pugui tenir qualsevol
mitjà de comunicació privat, que pot fer el que trobi. Però, bé,
el que vostè ens ha explicat ara ens explicaria aquesta sensació
que hem tengut nosaltres, que hem trobat a faltar una major
imparcialitat en tot aquest tema. 

És cert, pot ser cert, jo no entraré a valorar la feina dels
professionals d’IB3, que són professionals como la copa de un
pino, perquè quedi clar en aquest Diari de Sessions i no tornin
a tergiversar el que deim aquí, però presentar les coses
asèptiques i no presentar l’opinió de l’altre també és una manera
que només se sàpiga una part de les coses. I no em referesc a la
informació parlamentària ni a aquesta suposada exclusivitat que
tenim els partits polítics de què vostè ha parlat abans, perquè li
he de dir també -i ara també li diré una cosa ben dita- que quan
hem debatut aquest tema en els plens del Parlament per la part
que em toca crec que he vist ben reflectida l’opinió d’uns i dels
altres a la informació parlamentària, en general. Però, clar, jo li
he dit abans que en aquest tema, que és de gran actualitat, i no
l’hi neg, hi ha hagut el sector hoteler, hi hagut veïnats, hi hagut
ajuntaments que s’han manifestat en contra; els turistes..., han
fet preguntes als turistes a veure què els pareix?

No ho sé, hi ha diverses parts en un sentit i en l’altre, i
nosaltres no... El que li criticarem ara, perquè li ho criticarem,
no és que no hagi fet un gran desplegament per escoltar, per
exemple, les organitzacions ecologistes, socials o polítiques,
però per exemple avui mateix, just abans d’aquesta comissió, el
GOB tenia convocada una roda de premsa per explicar els seus
arguments que desmunten d’alguna manera els arguments del
consell. No hi ha anat IB3; segurament no han tengut temps i
tenien altres obligacions. Bé, jo esper a veure si avui vespre el
GOB, les opinions del GOB sortiran a l’informatiu d’avui
vespre. Jo veig una desproporció entre la informació d’uns i dels
altres, per molt asèptica que sigui.

I tot això, tot aquest desplegament, es feia abans de conèixer
les implicacions del Sr. Di Zio en tota aquesta història tan
estranya que va sortir el mateix cap de setmana. I aquest també
és un tema molt interessant, no folklòric sinó també molt
interessant. Per ventura valdria la pena anar a Itàlia a investigar
les relacions d’aquest senyor. Nosaltres, la veritat, sobretot quan
sentim les declaracions de la presidenta del consell, que dia 1
d’octubre, després que sortís aquesta informació sobre el Sr. Di
Zio, diu que para hacer las cosas bien, con honestidad y
transparencia, deixaven de negociar amb Pescara. És molt
interessant que la mateixa presidenta del consell ordeni a
TIRME que es posi en contacte amb gent cuya imagen, buen
nombre y trayectoria empresarial no esté bajo sospecha. Jo



164 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 9 / 18 d'octubre del 2012 

 

m’atreviria a suggerir que, com que tothom sabem que hi va
haver una oferta de Nàpols i que aquest dels fems a Nàpols ha
estat un tema molt mediàtic, que hi ha documentals molt
interessants fets per diferents televisions, valdria la pena, per
ventura, que contractassin aquest tipus de programa, seria un
tema interessant, un tema que segurament tendria gran
audiència.

Com li he dit altres vegades aquest és l’únic espai en què li
podem fer suggeriments, i li feim el suggeriment que grati per
aquí que segur que interessarà la gent, escolti l’altra part, no
escoltin només una part.

Nosaltres no volem creure que hi hagi hagut connivència
amb qui ha pagat el viatge, o una voluntat de protegir el Govern
i amagar les opinions contràries en un tema que té socialment
perdut el Govern, socialment perdut; no volem pensar això,
però, insistesc, i per acabar en positiu, que trobam a faltar, i li
ho demanam un cop més, la presència d’aquest pluralisme de les
nostres illes, i no em referesc a partits polítics, em referesc a
organitzacions ecologistes, organitzacions socials,
organitzacions de salut pública, que segurament tenen moltes
coses a dir sobre un tema del qual l’única gran informació de
gran format, de gran desplegament i que ha costat 150 euros,
curiosament, a IB3 ha estat l’anada a Pescara per dir-nos les
bondats d’un senyor que l’endemà la Sra. Presidenta del Consell
de Mallorca considerava que tenia una imatge sota sospita i poc
honesta.

La veritat, tot aquest assumpte fa massa olor, no és asèptic
ni inodor. Jo de vostès el que faria és també fer un reportatge
d’investigació sobre tot aquest assumpte, i no se centrin només
a explicar les bondats, escoltin els que tenen a dir el contrari,
demostrin que creuen en aquesta pluralitat, demostrin-ho, per
favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de contrarèplica li contesta el Sr. Ruiz i
Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. Diputat. Bé, he de prendre el seu discurs com el
que és, un discurs purament polític. Vull dir...

(Remor de veus)

El sorprèn..., el sorprèn... No, no, jo dic que ho accept, jo no
dic absolutament res. El que passa és que jo no hi entraré -ja li
vaig fer una declaració d’intencions a la primera compareixença
que vaig tenir aquí- no hi entraré perquè no em toca.

Però em sorprèn que li preocupi que hi hagi qualque
empresa que convidi els mitjans a assistir a qualque
esdeveniment, perquè això és el que es feia abans, també, hi ha
tot un llistat, però jo no ho puc criticar, és a dir, tot a favor de la
informació, tot a favor de la informació. Per tant no se
sorprengui perquè jo vull pensar que potser és de manera
excepcional però es fa. I no ha de passar res, mentre tot sigui
correcte no ha de passar res. En aquest cas ho és, en els altres no
ho sé. Nosaltres no hem anat allà a parlar de la vida de l’amo de
DECO ni històries d’aquestes, revisi, per favor, el que vàrem
treure, informació purament asèptica. 

Si jo entr allà, a la redacció d’IB3, de ràdio o de televisió o
cont tot el que ha contat vostè allà, a l’endemà em treuen per
manipulació, per censurar, per dir el que han de fer els
professionals, que és el que ha fet aquí vostè. Ens han dit el que
hem de treure i el que no hem de treure.

(Remor de veus)

(...) director general, però aquí ja manifesta intencions,
apunta maneras, ¡cuidado!, apunta maneras. Per tant amb això
sí que hem de ser molt escrupolosos, molt escrupolosos.

Jo entenc que vostè no confiï en la meva paraula, ho entenc.
El debat polític té un d’aquests ingredients, nadie se fía de
nadie, aquí, però, bé, jo no hi particip, en això, que són els
professionals que ho defineixen. Cregui’m que és així, cregui’m
que és així. A partir d’aquí ells fan la seva feina, punt, no hi ha
res més; tota la resta, debat polític fora del dia a dia d’IB3. Per
tant si vol plantejar aquestes coses té un fòrum aquí adequat,
que és la sala de plens, i allà li contestaran a nivell polític. No
cauré en la temptació d’aqueixa línia política, no és la meva
responsabilitat. Per tant crec que la feina en aquest programa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ruiz...

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

...amb això acab, va ser molt correcta i jo crec que molt
beneficiosa en tant que ha aportat informació per després poder
jutjar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui
només queda agrair la presència del director de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i dels càrrecs que l’han
acompanyat avui.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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